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ти протягом навчального модуля не більше двох проміжних контролів. Таким чином, модульний контроль -  ефек
тивна форма проведення підсумкових знань із центральних тем курсу. Але важливо не перетворювати їх на 
заліки, максимально використовувати всі їхні можливості як засобу контролю й корекції знань, розвитку й 
активізації пізнавальних здібностей студентів, закріплення їхніх навичок самостійної роботи з літературою.

Для того, щоб студент активно працював на заняттях, відійшов від інтенсивного конспектування, зміг зосере
джувати увагу й мислення, ми постійно працюємо над створенням методичного забезпечення з дисципліни: опор
ні конспекти лекцій, дидактичне забезпечення, комп'ютерні й інформаційні технології в навчанні, ділові ігри -  усе 
це сприяє розвитку аналітичного мислення, яке вкрай потрібне майбутнім лікарям.

Активізація вишівського навчання має відбуватися таким шляхом, щоб сама його організація вимагала від сту
дентів проведення навчально-пізнавальної діяльності щодо засвоєння навчального матеріалу.

У нашій діяльності є, на жаль, недоліки й відхилення від закономірностей навчально-пізнавальної діяльності. 
Тому важливою проблемою вдосконалення вишівського навчання є допомога студентам у володінні технологією 
навчальної діяльності, яка полягає в розкритті методичних навичок і прийомів сприйняття й розуміння нового 
матеріалу.

Активність студентів -  не самоціль. Активні методи і прийоми викладання в ЗВО запобігають пасивному за
учуванню студентами фактичного матеріалу, сприяють розвитку творчих здібностей, самостійності, формуванню 
високого інтелектуального потенціалу неповторної особистості, що постійно розвивається.
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Навчання в медичних ЗВО -  це процес не тільки засвоєння знань і опанування практичних навичок, а й форму
вання самооцінки й самоконтролю, необхідних у  майбутній праці лікаря.
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Studying in medical universities is not only a process o f acquiring knowledge and practical skills, but also the formation 

o f self-esteem and self-control, which are necessary for students in the course o f their further work as doctors.
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У всі часи освіта була однією з найвищих цінностей для людини, її роль помітно зросла останнім часом. Але 

все частіше говорять про кризу в освіті.
Нині простежується прогресуюче відставання системи освіти від рівня розвитку економіки й науки, зменшуєть

ся термін корисного використання знань. Це ж, своєю чергою, призвело до необхідності щоденного вдосконален
ня знань протягом усього життя. Усе більше професій вимагають вищої освіти, ми є свідками безпрецедентного 
процесу інтелектуалізації праці, що приводить до зміни соціальної ролі й функції освіти в житті сучасного суспіль
ства [1].

Основними причинами цієї кризи стали протиріччя між надмірністю виробництва інформації й обмеженістю 
можливостей людини її споживати, явище глобалізації, швидке «старіння» інформації та деякі інші. Тому в останні 
15-20 років практично всі країни перебувають у пошуку нових шляхів, піддаючи свої системи освіти «нескінченній» 
модернізації й реформуванню, ризикуючи втратити те, що створили за багато років.

Підготовка лікаря має спиратися не лише на міцну мотиваційну установку, а й на розвиток інтелектуальних, а 
також особистісних якостей студентів, у чому важлива роль належить фундаментальній підготовці майбутніх ліка
рів, важливою складовою частиною якої є хімія.

Навчання в медичних ЗВО нами розглядається не лише як процес здобуття знань і практичних навичок, а й 
формування самооцінки й самоконтролю, які необхідні в подальшій трудовій діяльності лікаря. Здатність аналізу
вати ситуацію, розв’язувати проблеми, відстоювати власну думку й передбачати наслідки прийнятих рішень є од
ними з важливих психологічних якостей майбутнього фахівця. Основні структурні компоненти навчання в медич
ному виші розглядаються в межах особистісного підходу як психолого-педагогічних дій. Особливе місце відво
диться самоконтролю й самооцінці, тому що всі навчальні дії стають регульованими й довільними лише за наяв
ності самоконтролю під час навчальної діяльності студента. Формування вмінь самоконтролю як прояв активності 
студента в навчальному процесі є однією з умов підвищення ефективності навчання, міцності та свідомості за
своєння знань студентами, розвитку їхніх пізнавальних здібностей. Ці вміння виховують у студентів такі важливі
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риси як відповідальність за свою роботу, упевненість у своїх діях, а також підвищують зацікавленість у навчан
ні. Самоконтроль є складовою будь-якого виду діяльності й спрямований на уникнення чи виявлення поми
лок. Людина розуміє правильність своїх дій. Останніми роками від викладачів вищої школи вимагають вирішення 
багатьох науково-педагогічних і методичних завдань, одним із яких є формування в студентів готовності до само
розвитку й безперервної освіти, що створює платформу для самостійного успішного засвоєння знань, умінь, ком- 
петенцій, видів і способів діяльності [2].

Навчальну дисципліну «Медична хімія» у медичних вишах вивчають на першому курсі, і ми як педагоги зазна
чаємо, що формування навичок самоконтролю й самооцінки зараз у школі не на достатньо високому рівні, м'яко 
кажучи. Тому першокурсники не завжди вміють самостійно знайти помилки у своїй роботі й виправити їх само
стійно, не завжди здатні працювати в колективі й відповідати за загальний результат виконаної роботи. Можливо, 
це пов'язано з тим, що, навчаючись у школі, їхні навчальні дії були спрямовані на отримання тільки індивідуальної 
оцінки знань.

Підкреслимо, що важливість хімічної освіти для студентів-медиків зумовлена необхідністю розуміння сутності 
біохімічних процесів, що відбуваються в організмі, закономірностей їхнього перебігу, функцій речовин у складних 
біологічних системах, аналізу і встановлення взаємних зв'язків між складом, структурою, властивостями й біологі
чною роллю речовин. Хімічна підготовка студентів медичного вишу відіграє й соціальну роль, оскільки вплив нар
котиків, алкоголю, тютюну на здоров'я людини, екологічні проблеми у своїй основі мають хімічну приро
ду. Вивчення хімічних дисциплін супроводжується постійним установленням причинно-наслідкових зв'язків, що 
розвиває самостійність мислення й употужнює потенціал самоконтролю студентів. Виконання хімічних завдань із 
медико-біологічною спрямованістю, вивчення сутності хімічних процесів у біосистемах дозволяють розвивати ло
гічне мислення як основу клінічного інтелекту студентів.

В умовах різкого скорочення аудиторного часу на вивчення хімії в медичному ЗВО, наявності проблеми недо
статньої мотивації студентів для вивчення теоретичних дисциплін як основи їхньої майбутньої професійної діяль
ності, неготовності першокурсників до освоєння хімії на вишівському етапі через порушені зв'язки у змістовому й 
діяльнісному аспектах у системі школа-виш, а також інших факторів і протиріч необхідно шукати потенційні мож
ливості навчального предмета «Медична хімія» за рахунок модернізації його змісту, структури й процесу навчан
ня для розвитку особистості студента, розширення його творчого досвіду, формування ціннісного ставлення до 
самостійного засвоєння знань із хімії, а через неї -  до інших загальнолюдських цінностей.

Стійкий розвиток суспільства безпосередньо пов'язаний із технічним прогресом і розвитком хімії в життєзабез
печенні людей за такими основними стратегічними напрямами: енергія, матеріали, продовольство, ліки й охорона 
здоров'я. Саме тому хімія -  одна з найважливіших фундаментальних наук і навчальних дисциплін. Цей висновок 
базується на розумінні, що хімічна сполука (хімічна речовина) є об'єктивно головною матеріальною земною реа
льністю, яка лежить у основі найважливіших фундаментальних перетворень і еволюційних процесів Зем
лі. Унікальність хімії як фундаментальної науки та її технологій полягає в тому, що вони створюють «другу приро
ду» (синтез речовин і матеріалів із заданими властивостями). Хімія робить значний внесок у розуміння законів 
природи, у науковий світогляд і мислення людини, у створення матеріальної бази, у тому числі, лікарських речо
вин і медичного обладнання. Хімічні знання -  не лише елемент культури, а й необхідна умова існування в навко
лишньому середовищі. формування самооцінки й самоконтролю.

Фундаменталізація хімічної освіти в медичному ЗВО -  це така його система і структура, яка орієнтується не на 
вузькопрофесійні прагматичні знання, а теоретично й методологічно важливі, засвоєні у вигляді інваріантів осно
вних систем змісту, що довго зберігаються й активно функціонують у навчальному й науковому пізнанні, форму
ють самооцінку і самоконтроль студента. Саме такі знання сприяють цілісному сприйняттю наукової картини при
роди, розвитку інтелекту, творчої самореалізації й адаптації до умов життя і професійної діяльності, що швидко 
змінюються [3].

Останніми роками помічаємо зниження розуміння значущості хімії у вишівській природничо-медичній осві
ті. Вважаємо, що це пояснюється тим, що: а) викладачі в рамках лідируючого предметного навчання недостатньо 
використовують міждисциплінарні зв'язки й неповною мірою актуалізують і розвивають хімічні знання для пояс
нення медичних понять, явищ; б) хімічні знання з курсу медичної хімії, вливаючись у курси біохімії, нормальної та 
патологічної фізіології, безпосередньо входять до структури медичних професійних знань і, розчиняючись у них, 
сприймаються студентами інтегровано, без акценту на джерело цих знань -  медичну хімію.

Медична хімія вивчається в медичному виші на першому курсі та є базовим предметом і для хімічної освіти 
студентів, і для професійної медичної освіти. Навчальний курс медичної хімії особливо важливий у оволодінні та
кими дисциплінами як біохімія, нормальна і патологічна фізіологія, фармакологія, токсикологія, клінічна біохімія, 
загальна гігієна, гігієна харчування та ін.

Особливістю побудови навчального курсу хімії в медичних вишах є опора на знання, які студенти засвоїли, 
навчаючись у школі. Так, багато студентів-першокурсників навіть не можуть сформулювати найважливіші фунда
ментальні закони природи (періодичний закон Д.І. Менделєєва, закон збереження маси й енергії), не вміють вирі
шувати найпростіші типові хімічні завдання, не мають уявлень про хімічні властивості речовин, що належать до 
основних класів неорганічних і органічних сполук. Маючи такі знання, вони відчувають труднощі, намагаючись по
в'язати окремі слова, щоб висловити свої думки, не говорячи вже про самоконтроль у засвоєнні знань.

Особлива роль у засвоєнні розділів курсу відводиться лабораторному практикуму. Підбір практичних робіт 
здійснюється відповідно до програми таким чином, щоб теоретичні знання студенти безпосередньо підтверджу
вали на практиці. Виконання лабораторних робіт дозволяє студентам самостійно вдосконалювати початкові на
вички, опановані в школі, самостійно опановувати сучасні методи експериментальних досліджень, самостійно об
робляти результати, формулювати висновки.

При викладанні цієї дисципліни нами використовуються такі форми проведення занять: лекції з основних роз
ділів програми і практичні заняття -  розбір основних питань і вирішення завдань на тему, контроль виконання до
машнього завдання, контроль засвоєння теми, тестування, виконання самостійних і контрольних робіт. Ми струк- 
турували навчальний курс на логічні частини :
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-  Біогенні елементи;
-  Координаційні сполуки;
-  Вчення про розчини;
-  Хімічна термодинаміка і хімічна кінетика;
-  Фізична хімія поверхневих явищ, дисперсних систем і розчинів високомолекулярних сполук.

Там, де лабораторні заняття відбувалися після лекційних, студентам було легко сприймати матеріал, само
стійно робити висновки.

Освіта висококваліфікованого лікаря передбачає обов'язкове повне засвоєння необхідних знань, уміння само
стійно опрацьовувати одержаний матеріал і за необхідності самостійно застосовувати ці знання.

Пильну увагу слід звертати на вивчення основних хімічних закономірностей і концепцій, конкретизованих на 
таких фактах і явищах, які б дозволили майбутнім лікарям застосовувати їх для самостійного виконання профе
сійних завдань.
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ZABAWA I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 
PRZEDSZKOLNYM W OPINII ICH RODZICOW 

Kaput N.
Institute of Pedagogy, University of Rzeszow, Poland

The article deals with play and its importance for the development o f a preschool child in the opinion o f their parents. The 
research was conducted among preschool children. The first part o f the article concerns the essence o f play in the devel
opment o f preschool children, the definition o f play and its classification. The second part describes the authors 'own re
search, the aim o f which was to find out about parents' opinions about play and its importance for the development o f their 
preschool children. The analysis o f the results o f own research is presented. The results show that for most parents o f pre
school children, play is both a natural activity for a child and a way to get rid o f boredom. The majority o f the respondents 
displayed movement games as well as educational games and activities. The educators, pointing to changes in the child's 
behavior resulting from play, most often mentioned the child's openness and satisfaction -  the state o f being happy.

Keywords: fun, the importance of play, types of play.
Artykut dotyczy zabawy i je j znaczenia dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w opinii ich rodzicow. Badania 
zostaty przeprowadzone wsrod dzieci w wieku przedszkolnym. Pierwsza cz§sc artykutu dotyczy istoty zabawy w rozwoju 
dziecka przedszkolnego, definicji zabawy a takze je j klasyfikacji. W  drugiej czqsci opisano badania wtasne, ktorych 
celem byto poznanie opinii rodzicow na temat zabawy i je j znaczenia dla rozwoju ich dzieci w wieku przedszkolnym. 
Zaprezentowano analizq wynikow badan wtasnych. Wyniki ukazujq iz, dla wiqkszosci rodzicow dzieci w wieku 
przedszkolnym zabawa jes t naturalnq aktywnosciq dziecka ja k  i sposobem na nud§. Zdecydowanie w wiqkszosci 
badanych wystqpujq zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne. Opiekunowie wskazujqc na zmiany w zachowaniu 
dziecka, bqdqce efektem zabawy wymieniali najczqsciej otwartosc i zadowolenie dziecka -  bycie szczqsliwym przez nie.

Stowa kluczowe: Zabawa, Znaczenie zabawy, Rodzaje zabaw.
W  zyciu kazdego czlowieka, zarowno malego jak i duzego, pewne rzeczy, zjawiska, aktywnosci mogq okazac si§ 

formq okreslenia wlasnego „ja”, ale takze sposobem bycia oraz przyczynic si§ do przygotowania i lepszego 
funkcjonowania w spoleczenstwie. Rowniez znajdujq one odpowiednie miejsce w ich zyciu. W  pierwszych etapach 
swojego zycia dziecko zaczyna poznawac to, co go otacza poprzez zabawy.

W  literaturze mozna spotkac wiele definicji zabawy. Wedlug Encyklopedii Popularnej PWN zabawa to „psychol. 
dzialalnosc podejmowana dobrowolnie i wyplywajqca z bezposrednich potrzeb i zainteresowan; u dzieci gl. czynnik 
sluzqcy rozwojowi psych., zabawa uczy poznawania rzeczywistosci oraz staje si§ pierwszq formq uczenia si§” (R. 
tqkowski, 1982, s. 879).„Zabawa jest szczegolnym rodzajem spelnienia si§ wyobrazni dziecka” (L. Zarzecki, 2012, s. 
91). Wedlug J. Korczaka (2012, s. 105) „Zabawa jest nie tyle zywiolem dziecka, ile jedynq dziedzinq, gdzie mu 
zezwalamy na inicjatyw^ w w^zszym lub szerszym zakresie. (...) do zabawy dziecko ma prawo”.

U dzieci w  wieku przedszkolnym zabawa stanowi podstawowq form§ dzialalnosci,form§ relaksu, uspokojenia, 
„zabicia nudy”. Zabawa „(...) ksztalci umysl i umiej^tnosci skutecznego dzialania, zaspokaja potrzeb^ ogolnej aktywnosci 
a takze tworzy pozytywne stany uczuciowe i rozladowuje napi^cia emocjonalne” (A. Klim -  Klimaszewska, 2005, s.39). 
Zabawa zabawkq ksztalci wiele sfer naraz, co zaklada harmonijny rozwoj dziecka. „Wazne jest to, by angazujqc umysl 
dziecka, zajqc jego cialo, jak  rowniez dbac o rozwoj emocjonalny czy moralny” (E. Maciejewska -  Mroczek, 2012, s. 
164).Zabawa podejmowana przez dziecko bez przymusu, staje si§ atrakcyjna oraz jest glownq formq, dzi^ki ktorej 
dziecko poznaje rzeczywistosc (A. Asyngier -  Koziel, 2006, s. 121). Dzieci nabywajq umiej^tnosci spoleczne zarowno w 
zabawie spontanicznej, jak i planowanej „przez angazowanie ich w interakcje zwiqzane z zabawq” (L. A. Reddy, 2014, s. 
18 -  19).

Dzieci podejmujqc zabawy robiq to z wewn^trznej motywacji, a powodem ich zabawy jest ch^c zdobycia duzej ilosci
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